
 

 

Kwalitatieve zorg met het oog op uitstroom 
 

Gent, 16 november 2016 – FPC Gent nam twee jaar geleden de eerste patiënten op. Na een 
intensief opstartjaar lag de focus het voorbije jaar op de verdere implementatie van de 
behandelvisie, het uitdiepen van de behandeling, het verfijnen van de werking en het continu 
verbeteren van de kwaliteit van zorg, teneinde re-integratie van patiënten mogelijk te maken. 
Tot op heden werden 70 patiënten aangemeld voor door- en uitstroom. 
  
Het re-integratietraject van patiënten start bij de aanmelding van de patiënt voor FPC Gent. Na 
verdere observatie, diagnose en risicotaxatie en eenmaal gestabiliseerd, wordt de patiënt - op basis 
van een empirisch onderbouwd patiëntprofiel - georiënteerd naar de voor hem meest aangepaste 
behandeling. Dit gebeurt multidisciplinair en in samenwerking met de patiënt en wordt vastgelegd 
in een individueel behandelplan dat uiterlijk 3 maanden na opname tijdens een behandelplan-
bespreking, in aanwezigheid van de patiënt, wordt vastgesteld. Ook de concrete prognose van het 
re-integratietraject wordt zo vroeg mogelijk in het individueel behandelplan gedefinieerd, zodanig 
dat het volledige verblijf en de behandeling van de patiënt in het teken staan van de acties die 
moeten ondernomen worden om uitstroom uit FPC Gent mogelijk te maken. Het engagement van 
de patiënt wordt door ondertekening van het behandelplan bekrachtigd. Op heden heeft 96 % van 
de patiënten een individueel behandelplan, waarvan 85% zijn behandelplan reeds ondertekend 
heeft. Een minderheid van de patiënten ondertekenden hun behandelplan nog niet omdat ze 
onvoldoende inzicht hebben in de noodzaak van hun behandeling. Voor hen wordt een motiverende 
periode, met individuele gespreksvoering en psycho-educatie omtrent hun problematiek voorzien.  
 
Het voorbije jaar heeft FPC Gent zich ook terdege op de inwerkingtreding van de nieuwe 
interneringswet van 5 mei 2014, die op zaterdag 1 oktober in werking trad, voorbereid. Verder 
werden concrete stappen gezet in de verdere uitrol van het forensisch-psychiatrisch concept en in 
het beschrijven en toelichten van de processen en bijhorende procedures, instructies, richtlijnen, ... 
zodanig dat deze door de medewerkers gekend en toepasbaar zijn. Het opvolgen van 
kwaliteitscriteria en het organiseren van interne audits, maakt het mogelijk om processen onder de 
loep te nemen en bv. procedures bij te sturen waar nodig. De implementatie van een Veilig Incident 
Melden-systeem, laat dan weer toe om onderzoek te doen naar, alsook een oorzaakanalyse te 
maken van meldingen van incidenten. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe FPC Gent 
continu gericht is op verbeteren, teneinde blijvend kwalitatieve en veilige zorg te leveren. 
 
Het uiteindelijk doel van een verblijf en behandeling in FPC Gent is een veilige en verantwoorde 
terugkeer van de patiënten naar de maatschappij - mits passende nazorg - of naar een minder 
beveiligde vervolgvoorziening. Op basis van het delict en het psychiatrisch toestandsbeeld, die tot 
hun internering hebben geleid, alsook van de sociale mogelijkheden, wordt een behandeltraject met 
daarbij horende prognose op uitstroomdatum en uitstroomtraject uitgewerkt. De prognose dient als 
basis voor het uitwerken van verdere afspraken m.b.t. de doorstroom van patiënten op casusniveau 
en het uitbouwen van structurele samenwerkingsafspraken met vervolgvoorzieningen. 
 
Op 17 november 2015 stroomde de eerste patiënt uit. Exact één jaar later zijn 29 patiënten naar 
een vervolgvoorziening doorgestroomd of in initiatieven met het oog op uitstroom ingeschakeld. 
Een overzicht: 

o 5 patiënten zijn doorgestroomd naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, 
o 1 patiënt naar een gespecialiseerd centrum voor seksueel delinquenten (residentieel); 
o 2 patiënten re-integreren binnen een ambulant parcours; 
o 1 patiënt is doorgestroomd naar een VAPH-voorziening, 
o 5 patiënten naar een medium security afdeling 
o en 2 naar een longstay afdeling. 
o 7 patiënten hebben externe dagactiviteiten onder begeleiding van Obra | Baken; 



 

 

o 1 patiënt werd in het kader van een ambulant re-integratietraject aanvaard voor 
begeleiding bij een forensisch team; 

o 3 patiënten zijn extern aan het werk; 
o 2 patiënten volgen extern een opleiding. 

 
Naast de effectief gerealiseerde uitstroom, werden 41 patiënten aangemeld bij instellingen in het 
Vlaams zorglandschap. Voor 14 van hen is het wachten op een vrije plaats in de voorziening, hetzij 
op een antwoord van de betreffende instelling. Twee patiënten weigerden zelf hun doorstroom naar 
de medium security; de overige 25 patiënten werden geweigerd door het centrum, waar ze werden 
aangemeld. Om alsnog de uitstroom van deze patiënten te verzekeren en in de nodige nazorg te 
voorzien, worden intense gesprekken gevoerd met alle geïnteresseerde ketenpartners. Voor enkele 
patiënten wordt aan een alternatief re-integratietraject gewerkt.  
 
Teneinde onze patiënten maximale slaagkansen te bieden zal FPC Gent zich binnen het bredere 
veld van de (forensische) psychiatrie verder op een passende manier positioneren. FPC Gent 
beschouwt het invoegen van de eigen organisatie in het bestaande zorglandschap immers als 
essentieel. Enerzijds door participatie aan reeds bestaande overlegfora of 
samenwerkingsverbanden; anderzijds door gerichte samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor 
de patiëntenpopulatie en aan de noden van deze populatie voldoen, uit te bouwen. Daarnaast zien 
wij het organiseren van wederzijds kennisdelen als een belangrijk element. Tot slot geloven wij dat 
naarmate we meer en intenser zullen samenwerken met andere voorzieningen in de geestelijke 
gezondheidszorg, het vertrouwen in ieders expertise zal groeien en we samen met andere 
voorzieningen een consensus over leidende criteria voor doorstroom zullen kunnen creëren. Dit zal 
uiteindelijk tot een hoger niveau van samenwerking leiden, waarbij de geïnterneerde patiënt vlot 
kan doorstromen van het ene naar het andere centrum in functie van de behandelingsnoden van de 
patiënt. 
 
 

Einde persbericht. 
 
 
Contact 
Sandra Vansteenkiste - Communication manager FPC Gent 

09/325 27 30 | 0491/71 99 67 | sandra.vansteenkiste@fpcgent.be 

mailto:sandra.vansteenkiste@fpcgent.be

